Príloha č. 3
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
☐ iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
☐ iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
☒ na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení
zákona č. 75/2020 Z. z. sa vzťahuje na fyzické osoby, podnikateľov a zamestnancov.
Cieľom opatrení je urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov, zabrániť
kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie
šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 so zachovaním stability.
Legislatívnymi opatreniami tohto zákona sa poskytne pomoc podnikateľom (fyzické osoby a právnické
osoby) v období pandémie, kedy nie sú schopní načas platiť svoje záväzky a taktiež budú odbremenení
od určitých administratívnych úkonov.
V súvislosti s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 sa prijímajú ďalšie mimoriadne opatrenia vo finančnej
oblasti.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie vzhľadom na naliehavosť prijatia zákona v skrátenom legislatívnom konaní neboli
vykonané.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte
a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaná novela zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
V súčasnosti nie je možné kvantifikovať výšku týchto vplyvov, pretože nie je možné identifikovať presný počet
dotknutých subjektov, ktorých sa budú týkať navrhované opatrenia.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný
návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nepredpokladajú sa nepriame finančné náklady.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich
informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy
predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Administratívne náklady nie je možné v súčasnosti kvantifikovať.
V návrhu novely zákona sú doplnené nasledujúce opatrenia v oblasti dane z príjmov:





Predĺženie lehoty, v ktorej prijímatelia podielu zaplatenej dane môžu použiť finančné
prostriedky získané z asignácie dane získané v rokoch 2018 – 2020 na pomoc pri zmiernení
negatívnych následkov pandémie aj bez uvedenia takejto činnosti v predmete svojej činnosti, a to
až do konca roka 2021 (predtým len počas obdobia pandémie).
Fyzické osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo právnické osoby
nemajú povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov splatné v období pandémie, a to za
obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovník vykázal pokles tržieb
1

Príloha č. 3
najmenej o 40 % oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho kalendárneho roka. Rovnaké
pravidlo sa uplatní aj pre daňovníkov, ktorým správca dane rozhodnutím určil platenie
preddavkov inak. Splnenie podmienky 40 %-ného poklesu tržieb daňovník preukazuje
predložením čestného vyhlásenia správcovi dane, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty
splatnosti preddavku na daň z príjmov. Po skončení pandémie nebude potrebné doplatiť
preddavky na daň, ktoré daňovník v období pandémie neplatil kvôli poklesu tržieb. Daňovník si
daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania k dani z príjmov. Uvedené
opatrenie sa prvýkrát použije pri platení preddavkov, ktoré sú splatné v máji 2020.
Fyzické osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo právnické osoby si od
čiastkového základu dane/základu dane môžu odpočítať neuplatnené daňové straty vykázané za
zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, avšak najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur,
a to za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania je v období od
1.1.2020 do 31.12.2020. U daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, sa takáto
možnosť odpočítania neuplatnených daňových strát vzťahuje na zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí
najskôr 31.10.2019. Pri odpočítaní daňovej straty sa postupuje od najskôr vykázanej daňovej straty.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
Celkové náklady regulácie

-

Náklady na celé podnikateľské
prostredie
-

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude
mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s
niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre
mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných
investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných
trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Na základe uvedených opatrení budú mať MSP uľahčený prístup k financovaniu (likvidite) počas nepriaznivého
obdobia spôsobeného nákazou COVID – 19.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné
známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nemá vplyv.
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